
Студентський R&D  проєкт: 
практичні навички без відриву
від навчання

. 



Студентський R&D проєкт

Для викладачів

1. Інтеграція практичного проєкту в  
навчальний процес

2. Реалізація практичного підходу в  
навчанні

Для студентів
1. Дослідження
2. Менторська підтримка
3. Відтворення реального робочого

процесу

Для компаній

1. Стратегічна ініціатива
2. Експертиза на ринку починаючих спеціаластів
3. Впровадження реальних задач в

навчальний процес



Що таке R&D проєкт?

Чому цей формат став популярним?

Яка користь від такого виду співпраці? 

R&D проєкти

Research and Development –проєкти
- це сукупність робіт, спрямованих на отримання
нових знань та їх практичне застосування при
створенні нового виробу або технології.

дозволяє вирішити питання впровадження нової 
техніки та технології, захисту інформації та окремих 
об’єктів, зниження собівартості продукції

1. стимулює всіх учасників вдосконалюватися, шукати

нові пропозиції, підвищувати свій рівень. 

2. сприяє народженню інноваційного продукту



АТ Мотор - Січ
Одне з провідних підприємств у світі з 
випуску авіаційних двигунів для літаків та 
вертольотів . 

ТОВ Triada Ltd co
Інжинирінгова компанія – лідер в галузі
аддитивних технологій , проектування та 
роботизації технологічних процесів

ТОВ Infocom ltd
Є лідером на ринку України з розробки
автоматизованих систем управління
технологічними процесами

Партнери
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Постановка задачі
вересень

Виконання проєктів
жовтень - лютий

Знайомство з 
підприємствами

вересень – жовтень

Створення команд
жовтень

Презентація проєктів
лютий

Підведення підсумків
березень

Запланований формат



Реальність



Побудова комунікації

Брак навичок

Мотивація

Складнощі і перешкоди

50%

25%

75%



Етапи проєкту

Освітня частина

Вивчення необхідних технологій

01
01

Освітня частина

Побудова процесів та ознайомлення з 
необхіними програмами

02

Практична частина

Налаштування спільного облікового
запису в хмарі (GCP)

03

Практична частина

Розробка та побудова рішення

04



Ролі на проєкті
GL ментор 

в ролях Product Owner Scrum 
Master та  менеджеру в командах

Студенти

в ролі Regular Contributor

Всі учасники проєкту

розробники, які періодично 
займаються тестуванням продукту  



Процеси всередині команди

1. Використання методології SCRUM
(розділення проєкту на менші частини
(«sprint») та проведення standup, retro,
planning meetings.

2. Використання ПЗ Trello

3. Wiki для збереження важливої
інформації

4. Telegram для переписки та Discord для
спілкування голосом



Як покращити процес
в майбутньому?

1. Активно розповсюджувати інформацію
серед студентів

2. Залучати більшу кількість учасників

3. Починати освітню частину у вересні

4. Освітню частину проводити більш
інтенсивно і делегувати студентам самим
розставляти пріоритети по задачам в цій
фазі

5. Впровадити етап презентації рішення на
кожен запланований відрізок розробки

6. Проводити зміну ролей в команді













Студентські R&D проєкти
2020/2021 навчального року 



Розробка мобільного роботизованого
комплексу з системою маніпуляторів



Розробка та дослідження навчальної роботизованої лінії 



Розробка гнучкої виробничої дільниці
виготовлення корпусних деталей 



Ф
Дякую за увагу!


